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Materialo por la sekva numero estas bonvena 
ĝis la 1a de marto 2019. 
 
 
- Informoj pri Esperanto: Ineke Emmelkamp 
Arubastraat 12, 9715 RW Groningen 
(info@esperanto-nederland.nl) 
tel.050-5718842 
Studie-weekeinde: 
(studosemajnfino@esperanto-nederland.nl).

Limdato:

- Estraro: (estraro@esperanto-nederland.nl) 
- Prezidanto: Said Mozaffari Baluchi, 
(prezidanto@esperanto-nederland.nl) 
tel. 06 84316394 
- Sekretario: Pieter Engwirda, 
Joke Simtlaan 90, 7207 GJ, Zutphen 
(sekretario@esperanto-nederland.nl)  
tel. 024-6455133 aŭ 06 22603379 
Pri ĝemelaj urboj: (pieter.engwirda@gmail.com) 
- Kasisto: Loes Demmendaal, 
Duikerlaan 160, 2903 AC, 
Capelle a/d IJssel.  
(kasisto@esperanto-nederland.nl) 
tel.010 2133320 
- Estrarano: (i.a. pri instruadaj aferoj): 
Rob Moerbeek, 
Zwaansmeerstraat 48, 1946 AE, Beverwijk. 
(rob.moerbeek@esperanto-nederland.nl) 
tel.0251 231079 
- Estrarano: Andries Hovinga, 
De Fennen 47, 8918 CC, 
Leeuwarden, tel.06 28916262 
(andrieshovinga@esperanto-nederland.nl) 
- Pri sociaj komunikiloj: 
(sociaj-komunikiloj@esperanto-nederland.nl) 
- Membro-administranto: Koos Scharroo, 
Vaartweg 24G, 8382 EB, Frederiksoord. 
(membroj@esperanto-nederland.nl)  
tel.06 22413267 
 
Bv. informi pri (ŝanĝoj de) poŝtadreso, 
telefonnumero, retpoŝtadreso, (eks- kaj 
ali)membriĝo, pagmaniero 
 
Bankkonto: 
IBAN: NL 10 TRIO 0786 8441 67 
nome de Esperanto Nederland, 
Capelle aan den IJssel. 
UEA-konto: esne-h 
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Esperanto Nederland estas grava parto de la Nederlanda Esperanto-movado kaj 
por funkcii bone, ĝi bezonas plenan estraron. Post ses jaroj kiel estrarano kaj 
sekretario de Esperanto Nederland, sinjoro Pieter Engwirda anoncas ke li forlasos 
la estranon. Li alvokas homojn al kandidatiĝi por preni sian rolon, ĉar ĝi estas grava 
kaj interesa funkcio. Ĉu ankaŭ vi interesiĝas? Vi povas sendi vian kandidatiĝon 
retpoŝte al estraro@esperanto-nederland.nl. 
 
Dum la jarkunveno kiu okazos sabaton la 25-an de majo ekde la 10ª horo en la ejo 
Kargadoor (Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht, 030 - 231 0377) la ĉeestantaj 
membroj elektos la plenigon de tiu posteno. 

Anonco pri malferma pozicio 
de sekretario



Fenikso 1/2019 | 4

La Amsterdama 
Rondo
Neformala kunveno de 
esperantistoj. 
 
Komenca horo ekde februaro: 
La 13a horon ĝis la 15a horon. 
Duan dimanĉon de la monato. 
 
Kunvenloko: 
Hotel de Koopermoolen, 
Warmoesstraat 3-5, Amsterdam. 
 
 
Februaro: Leston Buell 
paroligos/parolos nin. 
Marto: Federico Gobbo 
kaj Marko Konijnenberg pri sia 
Bjalistoka aventuro. 
Aprilo: Fernando Maia (okaze 
de la Komitat-kunveno ĉe UEA). 
 
 
 

Pasinta KAEST

Erarmesaĝo
Karaj kontribuantoj, 
 
Eble vi ricevis erarmesaĝon sendinte al ni 
retpoŝtmesaĝon, ni provos eviti ke tio denove okazos 
en la estonteco.  
 
Ni kore dankas al ĉiuj kiuj sendis al ni artikolojn, 
poemojn, fotojn, recenzojn. Ni aparte dankas al la 
prezidanto de Esperanto Nederland, Said Baluĉi, ĉar li 
plusendis al ni recenzon kiun verkis Anneke Buys; ĝi 
pro la erarmesaĝo ne aperus en ĉi tiu Fenikso!

Novaĵeto de NEJ
Post la sukceso de la ĵus okazinta 
KlaĉKunveno PostSomera, ni ĝojas 
anonci ke ni trovis la ejon por la 
sekva jaro! KKPS 2019 okazos de 
la 1-a ĝis la 3-a de novembro en 
Bodegraven. Tuj metu tiun daton 
en via kalendaro. Kiel kutime, ni 
provizos la etoson kaj vi kunportu 
la klaĉojn. 
 
Vi povas legi pli kaj eĉ jam aliĝi en 
la retpaĝo: 

Mallongaĵoj

Esperanto en Voertaal
La 14-an de januaro en Voertaal aperis 
nederlandlingva artikolo pri Esperanto. 
Intervjuiĝis Ward de Kock, studento pri politika 
historio ĉe la universitato de Leiden kaj esperantisto 
ekde 2012. 
La artikolo estas bela varbilo por nia lingvo kaj por la 
studsemajnfinoj de Esperanto Nederland.

ligilo: https://voertaal.nu/esperanto-een-taal-die-van-geen-van- 
allen-is-en-daarom-van-iedereen/

https://kkps.esperanto-jongeren.nl.
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Karaj samideanoj, 
 
Pasis la jaro 2018 kaj komenciĝis la nova 2019 kaj ni ankoraŭ daŭre estas esperantistoj. Tio ne 
estas pro nenio. Esperanto vivas danke al vi kaj viglas danke al la nova generacio pri kiu multaj el 
ni hezitis certi. 
 
Laŭ mia kompreno, la interreta revolucio montris la neceson de Esperanto. Multaj homoj tra la 
tuta mondo komencis rapidrenkonti unu la alian kaj la publikojn. Naciskale tio funkciis ĉiam per 
naciaj lingvoj sed internaciskale per kelkaj grandaj naciaj lingvoj. Nun montriĝis ke la 
internaciiĝo de nacia lingvo pli kaj pli konfrontas severajn defiojn. Kaj tial ni en la Esperanto- 
movado pli kaj pli espere laboras. 
En la Esperanto-asocio de Nederlando, Esperanto Nederland, ni estas parto de la tuta movado 
kun la nederlanda gusto. Ni plej unue pensas pri la junigo de nia movado. Nia revuo Fenikso, nia 
membroadministra sekcio, niaj retejoj kaj socimediaj rimedoj jam havas junajn respondeculojn 
pri kiuj ni vere fieras. 
Pri modernaj teknikoj, ĉefe komputiko kaj informadiko, la junuloj vere kompetentas. Sed ili 
aktivas ankaŭ en la sociaj sciencoj. En gimnazioj kaj universitatoj ili elektas Esperanton kiel sian 
studobjekton. En organizaj kampoj ankaŭ. Ekzemple NEJ ekorganizas la Internacian Junularan 
Kongreson 2020 en Nederlando.... 
 
Tamen sen via subteno ne glatas la vojo. Ni kore dankas vin pro via fidela restado. Jes, nuntempe 
nur la restado en la movado jam estas granda subteno. 
Dum kelkaj pasintaj jaroj, kune kun NEJ kaj IEI, ni okazigis festojn kiuj kaŭzis konsiderindajn 
reagojn. Lastjare ni havis ses fojojn regulajn estrarkunsidojn, unu jarkunvenon, du 
studsemajnfinojn, unu Drongo-lingvofestivalon, Lân fan taal, porokazajn prelegojn, 
klubkunvenojn kaj multajn aliajn asociajn kaj individuajn iniciatojn, kompreneble ne ĉiuj estis 
tiuj de via asocio, sed nepre de la nederlanda movado. 
 
En 2018 ni perdis kelkajn membrojn, kelkaj mortis, kelkaj maljuniĝis kaj ne plu povas 
daŭrigi...tamen venis ankaŭ novaj homoj, kaj el la klasikaj klubmovadoj aŭ asocimovadoj, kaj el 
la retaj lernorimedoj kiel lernu.net kaj Duolingo. Estas nova erao, sed laŭ mi la nova tekniko kaj 
nova entuziasmo devas bazi sin sur jam radikohava lingvosperto kaj profunda movada sento de 
Esperantismo kiu estas ĉe vi mem, la membraro de Esperanto Nederland. 
 
En 2019 ni havos elektojn, ni havos ankoraŭ pli da renovigo. Bonvolu kontribui laŭ via kapablo. 
Ĉefe kandidato por la estraraneco tre bonvenas. 
Esperanto Nederland havas klaran kaj prifierindan historion en la monda Esperanto-movado. 
Bonvolu helpi tiun meritoplenan historion per via ada subteno. Estas morala devo de ni ĉiuj teni 
tiun ĉi torĉon brula kaj brila por transdoni al niaj posteuloj. Nur tiele restos vivaj la grandaj 
nomoj de nederlandaj esperantistoj kiuj multe aldonis al la internacia movado. 
Nome de la kolegoj kaj la estraro de Esperanto Nederland mi deziras prosperan novjaron 2019 al 
vi ĉiuj. 
 
Said Baluĉi, 
Prezidanto de Esperanto Nederland

Salutvortoj por 2019
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Ĉirkaŭ la novjariĝo okazis JES, la Junulara 
Esperanto-Semajno, de la 28a de decembro 
2018 ĝis la 4a de januaro 2019 en la 
urbo Hirschluch, situanta inter Berlino kaj 
Frankfurto ĉe Odro. Organizis ĝin GEJ kaj 
PEJ (Germana kaj Pola Esperanto- 
Junularoj). Estis jam la 10a fojo ke tiu ĉi 
granda junulara Esperanto-evento okazis. 
 

Dum JES en Hirschluch, Rogier Huurman 
kaj Gunnar Fischer kune verkis kaj 
prezentis kantotekston Krio por Etoso, 
adapto por la germanlingva kanto Schrei 
nach Liebe de la punkroka muzikgrupo Die 
Ärzte el Germanio.

Al JES partoprenis pli ol 200 homoj de 29 
landoj, laŭ loĝlando, interalie pluraj 
ekstereŭropanoj. Almenaŭ 9 esperantistoj 
loĝantaj en Nederlando, kaj almenaŭ 
unu nederlanda esperantisto loĝanta ekster 
Nederlando ĉeestis aŭ eĉ kontribuis al JES. 
Stela Besenyei, en Nederlando loĝanta 
hungarino, gvidis la novulojn provizante 
'Novulan Programon' trifoje dum la 
semajno. 
Spencer van der Meulen el Wassenaar  
gvidis tre popularajn danckursojn svingajn 
kaj balfolkajn, 5-foje dum la semajno, kaj 
dum la Internacia Vespero sursceneje kaj 
akompanante sin per sia ukulelo ludis li La 
Nana Danco, esperantigita versio de De 
Kabouterdans kiun li kun Frank van 
Hertrooij tradukis dum la antaŭa JES.

JES 2018-2019

La teamo de nederlandanoj kiuj proponis al 
TEJO okazigi la 76-an Internacian 
Junularan Kongreson (IJK) en Nederlando 
prezentis siajn ideojn kaj ĝisnunajn 
informojn al publiko dum sinprezenta 
programero pri la IJK-oj en 2019 (Slovakio) 
kaj 2020 (Nederlando), interesatoj jam 
povis pridemandi la teamanojn por 
konvinkiĝi ke la IJK en Nederlando estos 
nemaltrafenda. 

verkis: Marc Konijnenberg
ligiloj al la kantotekstoj: 
http://kantaro.ikso.net/la_nana_danco 
http://kantaro.ikso.net/krio_por_etoso_hirschluch 

Spencer (en ruĝa t-ĉemizo) kun kursanaro. 
Fotis: Marc Konijnenberg

Roĉjo kaj Gunnar (la VIPoj) kantas. 
Fotis: Ivo Miesen

Ankaŭ dum la novjara balo Spencer montris sin 
kiel elstaran dancanton. 
Fotis: Ivo Miesen
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Titolo: 
Antaŭ unu jarcento. La granda milito kaj Esperanto. 
Redaktoroj:  
Javier Alcalde kaj José Salguero. 
Eldonejo: 
Eldona fako Kooperativa de SAT 
ISBN: 
978-2-918053-18-7 
 
 
 
 
 

Recenzo

Estis tre interese, legi ĉi tiun libron 370-paĝan kiu enhavas longajn kaj tre mallongajn 
tekstojn. Ekzemple pri la kaŭzoj de tiu milito, taglibrojn de soldatoj diverslandaj, informojn 
de germana esperantisto pri la bonfarto de militkaptitaj francaj soldatoj, unupaĝan 
artikoleton pri la unua pafo en tiu  milito: ne ie en Eŭropo sed en Aŭstralio! 
 
La parto pri la milito kaj Esperanto rakontas i.a. pri la hejmenvojaĝo de D-ro Zamenhof 
kaj lia edzino post la okazunta UK en Parizo, pri spertoj de Lanti kiu laboris kiel flegisto de 
militvunditoj. Kolegoj insultis lin kiam li afable alparolis gemanajn vunditojn, eĉ la pastro 
koleris pri tio kontraŭ li. Komparo de la spertoj pri fuĝo el Siberio de Tivadar Soros kaj de 
Julio Baghy, Esperanto en Aŭstrio cirkaŭ la unua mondmilto: partoj de nia historio! 
 
Ankaŭ pri la agado de UEA por helpi pri kontakto inter militistoj – ĉu kaptitaj ĉu liberaj – 
kaj iliaj geparencoj mi legis. 
 
Entute tre interesa libro por ĉiuj kiuj interesiĝas pri historio. Al mi ĝi estas aldone interesa 
pro tio ke miaj gepatroj naskiĝis en la lasta jaro de tiu milito. Tamen la multegaj lingvaj 
eraroj ĝenas. Por dua eldono necesus teamo de korektantoj el alia lingvogrupo! 

La recenzon verkis: Anneke Buys

Maldekstre: 
Javier Alcalde 
 
 

Dekstre: 
José Salguero
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NEJ organizas IJK en Nederlando!

IJK 2020

Gastejo De Hoof en Someren, la kongresejo de la 76-a Internacia Junulara Kongreso. 

Dum JES (vidu ankaŭ la artikolon sur paĝo n-ro 6) la komitato de TEJO (la Tutmonda 
Esperanto-Junulara Organizo) decidis akcepti la proponon de NEJ okazigi la 76-an IJK en 
Nederlando, en la Brabanta urbeto Someren. La 12-an de januaro en Utreĥto la kerna 
teamo havis sian unuan kunsidon por komuna cerbumado kaj oficiala divido de roloj kaj 
taskoj. 

La organizantoj tostas per ŝaŭmvino kaj limonado je sukcesa nederlanda IJK 
 fotis: Ĵeremi Bert

Ĝi okazos de la 11-a ĝis la 18-a de julio en 2020
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Esperanto leren in 
Krikkenhaar

 
Esperanto leren in het studieweekeinde! 
 
Van 22 t/m 24 maart vormt het natuurvriendenhuis Krikkenhaar bij Bornerbroek weer het middelpunt van het 
Esperanto-onderwijs in Nederland! Dan zal daar namelijk het bekende studieweekeinde van Esperanto 
Nederland plaatsvinden. Dit weekend is bestemd voor iedereen die een begin wil maken of verdere stappen 
wil zetten met het leren van Esperanto. In principe wordt er les gegeven op vier niveaus: 

• De beginnerscursus is voor mensen voor wie Esperanto helemaal nieuw is. Aan de orde komen uitspraak 
en de grondbeginselen van woordenschat en grammatica en er worden eenvoudige gesprekjes gevoerd. Als 
je al Esperanto spreekt, heb je deze cursus natuurlijk niet nodig, maar denk eens na of het misschien iets is 
voor familieleden of vrienden die nog geen Esperanto spreken… 
 
• Een cursus voor leerlingen met enige voorkennis. Zij zijn nu met hun eerste cursus bezig en willen het 
geleerde in de praktijk brengen en uitbouwen. Het is gebleken dat deze cursus ook een effectief hulpmiddel is 
voor Duolingo-studenten om de sprong te maken van de virtuele omgeving naar de reële Esperanto- 
beweging. 
 
• Een cursus voor enigszins gevordenden, die al een behoorlijke woordenschat hebben en de hele 
grammatica al eens geleerd hebben (maar nog niet tot in de puntjes beheersen). Tijdens de cursus zullen zij 
kunnen oefenen met spreken, luisteren en lezen, en hun kennis uitbreiden. 
 
• Een cursus voor ervaren Esperantisten, omdat het leren van een taal nu eenmaal nooit af is! Zij zullen zich 
onder andere bezighouden met Esperanto-cultuur en –literatuur. 

Om te zorgen dat de cursusgroepen de juiste 
omvang hebben, worden de deelnemers gewoonlijk 
verdeeld in vijf groepen. Elke groep heeft zijn eigen 
docent, die de groep het hele weekend begeleidt. 
Deze keer bestaat het internationale team uit de 
volgende ervaren docenten: Fransuaz Balza 
(België), Roel Haveman (Nederland), Lode Van de 
Velde (België), Bert de Wit (Nederland) en Federico 
Gobbo (Italië). 
 
 

Bildo

Het lesprogramma van het studieweekeinde is 
behoorlijk intensief en daarom zorgt de organisatie 
dat op de juiste momenten eten en drinken klaarstaan (vrijdagavond 
moet men echter zelf brood meenemen). Wel wordt enige hulp 
gevraagd bij het dekken en afruimen van de tafels… 
Krikkenhaar ligt in de buurt van de Oost-Nederlandse stad Almelo. Zo 
nodig wordt vervoer vanaf het station Almelo de Riet verzorgd. Je bent 
welkom op vrijdagmiddag vanaf 17:00 uur en de bijeenkomst is zondag 
om ongeveer 15:00 uur afgelopen. 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Geef je snel op! 
https://esperanto-nederland.nl/ned/studieweekend.php 

Fotis: Vicky Van de Kerckhoven 
Verkis: Arjen-Sjoerd 
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Poemo: La Vorto
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Nekrologo

Antonius Petrus Maria Witkam estis inĝeniero pri aviadilkonstruado sed fariĝis pinta fakulo 
pri komputila programado (informadika teknologio). En 1979 dum aŭtoveturo iom riske li 
ekideis pri utiligo de Esperanto kiel interlingvo por maŝintradukado. Komence li prilaboris 
ĝin propratempe, poste interesis sian dunganton BSO pri la projekto. Sagace serĉante 
kontaktojn por tiu “BSO” (Oficejo por sistemdisvolvo, en Utreĥto) li akiris gravan subvencion 
de la Eŭropa Komisiono (250 000 guldenojn), al kiu sumo la nederlanda ekonomia 
ministerio en ses jaroj aldonis subvencion de ok milionoj kaj saman sumon BSO mem 
dediĉis al la projekto. Witkam engaĝis ankau sian familion, kiu triope eklernis Esperanton 
por la UK en Budapeŝto (1983). Poste li petis ilin elpensi frazojn por testi la 
tradukprogramon. Li sukcesis arigi ĉirkaŭ “Distribuita Lingvo-Tradukado” (DLT) plurajn 
altnivelajn kunlaborantojn kiel Victor Sadler, Wim Jansen, Klaus Schubert kaj 
orienteŭropanojn. En la komencaj jaroj 1982-1983 ili starigis du prototipojn kaj la planoj 
indikis temposkemon por entute 14 lingvoj: unue angla-franca, fine ankaŭ la japana. 
Rezultis pluraj inventoj (patentitaj), el kiuj la plej grava estis dulingva datumbanko el 
prilaboritaj tekstoj, utiligebla por dulingvaj vortaroj kaj terminaroj. Tiutempe UEA jam 
disponis TEC, Terminologian Esperanto-Centron. En internaciaj Esperanto-renkontiĝoj 
Toon prelegis pri la projekto kaj nia revuo “Esperanto” plurfoje raportis pri la progresoj. 
Tamen post la elĉerpiĝo de la nederlanda subvencio BSO, de julio 1990 sub Klaus 
Schubert, vane serĉis entreprenon kiu investu kaj profitu. En la numero de julio 1992, p. 
130, ni legas ke la Eŭropa Komisiono jam preferas sian programon LINGUA. En 1992 
Witkam ja akiris parttempan profesorecon en la Teknika Altlernejo de Delft, kie siatempe li 
mem studentis. Sed nia inĝeniero ne ĉesigis sian inventadon: Se jam frue la kokinejo 
ricevis mekanikan tagkomencon per aŭtomata lukmalfermo, poste Toon evoluigis ankaŭ 
voĉrekonan programon por homprizorga roboto kaj en Japanio helpis programi 
maŝintradukadon. Por la movado li engaĝiĝis kiel estrarano de la Haga Internacia 
Esperanto-Instituto (2007-2013), en kiu sekretariis Kees Bos, lia preskaŭ-najbaro kaj 
delonga amiko en Utreĥto. Sed plej konkreta estis lia maŝintradukado de artikoloj 
el altkvalitaj gazetoj, kiujn en la lastaj jaroj klubanoj komentis, kion Toon pacience aŭskultis, 
ofte poste prezentonte sian brilan solvon. Ĝis la malsano elĉerpis liajn fortojn, jarmeze 
2018, en sia retpaĝaro li disponigis al la mondo siajn tradukojn pri la plej diversaj temoj, 
interalie la vivmedio, ekonomio, politiko, lingvoj – gazettondaĵojn li tenis en aparta arkivo – 
per sia tutmonde atingebla retpaĝaro. La lasta surhavis la numeron 218! La funebraj paroloj 
de la filo Jan, bofrato Jan Vendrig (la edzinoj estas fratinoj el la familio Van Rooijen) kaj la 
amiko Kees Bos laŭdis ankaŭ liajn modestecon, nekonvenciemon, humuron sekan sen 
mienŝanĝo, kaj muzikemon: li ŝatis pianludi post la konversacioj, ĵazostile. 

Toon Witkam 07-10-1944 - 29-11-2018

Verkis: Rob Moerbeek
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Legindaj Artikoloj
La Revuo Orienta, mrt 2018: interesa artikolo de Osmo Buller – Miaj unuaj paŝoj en Esperantujo; Portugalio, lando de 
UK: Malkovru Lisbonon, malkovru Portugalion! Pupoj de Knabina Tago – tre interesa artikolo; PVZ de Ito Kanzi – mia 
granda amiko el Japanio, kun kiu dum multaj jaroj mi kvazaŭ ĉiusemajne korespondadis. Legante mi kvazaŭ vidus, ke 
revenis tiuj bonaj jaroj; 
maj 2018: Nara, la loko de la 2a Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio; Tra Havanaj Stratoj – 9a Tut- 
Amerika Kongreso; 
jun 2018: Ekskurso Nepala. Sufiĉe persona atesto: 
jul 2018: Teruo Matsumoto: Mia renkontiĝo kun Esperanto; aŭg-sep 2018: Mireille Grosjean kaj Japanio, amafero. 
Sennaciulo, jan-feb 2018: La civiluloj estas la celo de la atako kontraŭ Afrino – intervjuo kun Salih Muslim, 
eksprezidento de Partio de la Unio Demokrata en Norda Sirio: Turkio atakas daŭre Afrinon, sed Rusio kaj Al-Assad 
similas tion ne vidi. La kurdoj estas nepraj por kiu ajn politika solvo en Mezoriento, sed multaj tion daŭre kontraŭas. 
Intervjuo pri militado en Sirio. Israelo detruas lernejon ... por la kvina fojo; 
mrt-apr 2018: Vaŝingtono relanĉas la atoman vetarmadon; ampleksa recenzo pri La Eksperimento; la forgesita revolucio 
de Kartvelujo 1918-1921: la recenzanto parolas pri nova mito pri ora epoko; 
maj-jun 2018: La Doktrino Monroe; Afrino – Intervjuo al Dilek Ocalan: Turkio volas krei malamikojn al la kurdoj en ĉiuj 
teritorioj; intervjuo kun kurda aŭtoro Haitham Hussein; Deklaro de Asizo: pluraj gvidantoj de eŭropaj maldekstraj 
organizaĵoj elpaŝas favore al eksiĝo el la eŭro kaj el Eŭropa Unio; Kien vi iras, Latvio? Kiam pereos la Homaro? Recenzo 
pri Mikaelo Bronŝtejn – Mi stelojn jungis al revado. Sukceso de la tradukita E-literaturo en internacia kongreso pri la 
hispana poeto Miguel Hernández – eĉ du eldonoj en Esperanto; Pri Maroko kaj aliaj islamaj landoj: Pri la 11a Mezorienta 
Kunveno en Marakaŝo: Maroko estu nia venonta lando de Esperanto; 
jul-aŭg 2018: Pinta konferenco inter Trump kaj Kim: La delokigitoj de Afrino; Kiam pereos la Homaro? 2a parto; Ora 
epoko en la rusa poezio: Aleksandr Puŝkin; 
AEU-Bulteno de la Andaluzia E-Unuiĝo: jan-mrt 2018, 
apr-jun 2018: Ĉi-foje  min trafis la bildstria rakonto, kiu klare eksplikas, kio estas tempo kiel plurdimensia realaĵo: vere 
spektinda prezentado en ambaŭ ĉi numeroj kune! Vere leginda estas ankaŭ la historio pri la (antaŭ)kristnaska militpaŭzo 
de decembro 1914 – post tiu militpaŭzo bedaŭrinde la armeestroj ambaŭflanke ree devigis siajn soldatojn plu murdadi. 
Kontakto 2018:2: Interesa intervjuo kun Romain Filstroff, kiu per reta kanalo provas kunigi homojn, kiuj interalie 
interesiĝas pri lingvoj; artikolo: Homeopatio ne funkcias – tre unuflankeca prezento; Eta historio de la scienco; 
2018:3: ĉeftemo Sporto; Rob Moerbeek, la provleganto de Esperantujo; Sporto, ĉu vere socie virta?; 
2018:4: ĉeftemo: cifereca mono; kiel ĝi utilas al ni? Loĝante kun kato – inda artikolo, min memorigis pri kara Marjorie; E- 
forĝejo: Orfa Bazlernejo; Herzberg, la Esperanto-urbo kiu proponas lingvan kaj movadan klerigadojn; 
La Sago; Sat-Amikara Gazeto maj-jun 2018: Protokolo de la 70a SAT-Amikara Kongreso en Parizo; Libro vivas pli longe 
ol unu sezonon; Almenaŭ 6500 frenezuloj piediris trans la Somme! Esperanto de UEA; ĉiu ja havas ĝin: 2018: 4,5,6,7-8,9; 
La KancerKliniko 166, apr-maj-jun: Trump la psikopatiulo! Pripensoj pri cirkumcido kaj klitorektomio; 
jul-aŭg-sep 2018: La Kuracoservo; La sagao de aŭvernja sekalo aŭ mirakla adaptiĝo de Naturo; Energio en tuboj; Nun 
mi vivas en mia pasinta futuro; 
Norvega Esperantisto 85a (94a) Kultura E-festivalo; 
Esperanto aktuell 2018-2: Die Organe der Stiftung Esperanto-Stadt Herzberg tagten in Rathaus; Weinhengst mortis – 
vivu Weinhengst! Kvara Luminesk' okazos en Königswinter; Renaskiĝo de Steloj – Esperanto-moneroj; 
2018-3(249): Opero en Esperanto en la praga Nacia Teatro; Neforgesebla vojaĝo al Japanio 2017-10-26/11-07; Bibliaj 
Tagoj en 2018 kaj 2019; 
2018-4(250): Kun ĝojo mi vidis klaran prezenton de la eldonisto Petro Chrdle pri la libro Pri la Eklezio de Jan Hus, sed 
bedaŭrinde li ne menciis min kiel tradukinton el la Latina; tiun eldonaĵon post mia cerb-infarkto kiel unuan mi sciis fini; 
Nova Irlanda Esperantisto maj-jun 2018: Ĉina Eduka Ministerio akceptas Esperanton kiel bakalaŭran edukadon; 
jul-aŭg 2018: Agrikulturo minacas 

Verkis: Gerrit Berveling



90a naskiĝtago de Wil van Ganswijk
La 4an de januaro 2019 estis festo-tago por 
sinjorino Wil van Ganswijk. 
Ŝi fariĝis 90 jara. Ŝi invitis multajn geamikojn 
por kunveni en restoracio, kie ni ĝuis kafon kaj 
kukojn. 
 
La virinoj de naĝklubo venis. Amikoj kiuj 
ekspozicias belegan ĝardenon en Harkstede, 
ĉiun jaron vizitata de Wil, la virinklubo de la 
preĝejo, najbarinoj kaj kompreneble 
Esperantistoj estis invititaj. 
 
Wil preparis kvanton da fotoj sur kiuj ni povis 
vidi la homojn de la diversaj grupoj. Multaj el ili 
ĉeestis la feston. 
Ŝi rakontis pri la diversaj grupoj.  Ŝi instruis 
Esperanton al infanoj. Kun tiuj infanoj ŝi 
partoprenis en 1976 al la naskiĝtagdefilo kiun 
la tiama reĝino Juliana organizis en la parko 
de ŝia palaco Soestdijk. Ŝia filo Jaap montris la 
fotojn. 
 
Agrabla posttagmezo rapide pasis. 
Dankon, Wil! 
Verkis: Ineke Emmelkamp

Wil van Ganswijk kun en la fono foto de la infangrupo 
de 1976.

Wil van Ganswijk-Vlasblom estas nederlanda esperantistino kaj Esperanto-instruistino. En 1998 ŝi ekigis la 
unuan interretan kurson de Esperanto por nederlandlingvanoj. La interreta kurso estis inspirita de ŝia filo Jaap 
van Ganswijk, interreta kaj poste vikipedia pioniro. La kursenhavo estis verkita antaŭ longe de la Esperanto- 
klubo en Arnhem. Dum dek jaroj 480 kursanoj partoprenis la kurson. 90 el ili atingis la finon de la kurso. 
Ekzistas yahoo-grupo por kursanoj kaj ekskursanoj. Wil van Ganswijk loĝas en Groningen. Ŝi regule vizitas la 
universalajn kongresojn. NGGE (Nederlanda Grupo de Geinstruistoj pri Esperanto) kaj ILEI faris ŝin honora 
membro.
Fonto: eo.wikipedia.org/wiki/Wil_van_Ganswijk


